AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
bonavoluntat.org és un domini en internet de titularitat de Bona Voluntat en Acció, amb domicili
social al Passeig de Montjuïc, 70, Baixos, 08004 Barcelona i NIF G61400073, inscrita al Registre
d'Associacions de la Generalitat amb el núm. 19.750 de la secció 1ª de el Registre de Barcelona,
el 14 de juliol de 1997.
La utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació per part de l'Usuari de les condicions d'ús
incloses en aquest Avís.
D'altra banda, Bona Voluntat en Acció adverteix que, tant els continguts i serveis d'aquesta
pàgina web com les pròpies condicions d'utilització, poden ser modificats sense notificació
prèvia.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ
L'usuari es compromet a que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per poder
accedir-hi, facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més, es
compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporcionats a
titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi.
S'informa que en cas de ser menor d'edat haurà d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o
representants legals per poder accedir als serveis prestats.
El web només pot ser utilitzada amb propòsits legals, per tant, l'usuari s'obliga a fer un ús lícit i
honrat de la web i conforme a les presents condicions, ja no utilitzar els seus serveis per a la
realització d'activitats contràries a la legislació espanyola, a la moral i als l'ordre públic, assumint
per part de l'usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant el titular del domini o
tercers que puguin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses. Entre altres i a títol
enunciatiu i no limitatiu:








Realitzar sense previ consentiment per part de la titular del domini qualsevol
manipulació o alteració d'aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap
responsabilitat que pogués derivar-se, d'aquesta manipulació o alteració per tercers.
Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el web
i els serveis i / o impedir el normal ús i utilització per part dels usuaris.
Introduir i / o utilitzar programes d'ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi
maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment
de la seva naturalesa, que pugui causar danys al web en qualsevol dels serveis, o en
qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d'informació de titular del domini.
Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret
en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.
Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d'altres en la utilització del web o en la
utilització de qualsevol dels serveis.
Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d'aquesta pàgina, llevat que de
disposi de l'autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.

Bona Voluntat en Acció no respon dels enllaços a altres pàgines d'Internet de tercers i la seva
existència no implica que aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines
web no estan controlades per Bona Voluntat en Acció ni cobertes per la present Política de
Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els links proporcionats, els operadors
d'aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Assegureu-vos que està

conforme amb les polítiques de privacitat d'aquests tercers pàgines web abans de facilitar cap
tipus d'informació personal.
Amb caràcter general, Bona Voluntat en Acció, exclou la seva responsabilitat pels danys i
perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar-se de l'ús de la pàgina web de,
així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i
industrial per part dels usuaris i / o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni
li les pot exigir responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o
impossibilitat d'accés al servei.
Bona Voluntat en Acció no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de
virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic
de l'usuari.
El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips,
text i/o gràfics són propietat de Bona Voluntat en Acció o, si s'escau disposa de llicència o
autorització expressa per part dels autors.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,
explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per
part de Bona Voluntat en Acció.
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals facilitades a través de el lloc web es tractaran d'acord amb les següents
especificacions
Responsable del tractament: Bona Voluntat en Acció, Passeig de Montjuïc, 70, baixos, 08004
Barcelona,
NIF:
G61400073,
Telèfon:
931.926.260,
e-mail:
protecciondedatos@bonavoluntat.org, contacte DPD: dpd@bonavoluntat.org
Finalitats del tractament:




Gestió de les diferents formes de col·laboració amb l'organització a les que es pot
accedir a través del web (donants, socis i voluntaris)
Gestió de l'alta a la nostra web perquè pugui gestionar directament el seu compte
d'usuari.
Realitzar enviaments de butlletins de notícies i comunicacions sobre campanyes,
convocatòries a esdeveniments, notes de premsa, etc., quan l'interessat consenti o ho
sol·liciti expressament.

Legitimació i conservació de la informació: La legitimació per al tractament de les seves dades
es basa en el consentiment de l'interessat manifestat mitjançant la marcació de la casella
d'acceptació de aquest avís legal que es presenta en els formularis. Les dades es conservaran
mentre duri la relació entre interessat i Bona Voluntat en Acció, i no manifesti la seva oposició,
i, en qualsevol cas, durant els terminis legals que li siguin d'aplicació.
Destinataris de les cessions: No estan previstes cessions de les dades recollides a través dels
diferents formularis de la web si bé, en cas de gestió de socis i donants, les dades es comuniquen

a l'Agència Tributària amb la finalitat de tramitar els beneficis fiscals ia entitats financeres en cas
de domiciliació d'aportacions.
No obstant això, quan es formalitzi la seva condició de soci o donant de Bona Voluntat en Acció,
se li facilitarà informació ampliada sobre el tractament de les seves dades personals.
Drets dels interessats: Els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió,
portabilitat, limitació o oposició dirigint-se per escrit a Bona Voluntat en Acció, i a reclamar
davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es).
L'usuari garanteix que les dades aportades en els diferents formularis són veritables, exactes,
completes i actualitzades.
Bona Voluntat en Acció ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir la protecció
de les dades personals i els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració o
accés no autoritzat a aquestes dades.
LEGISLACIÓ APLICABLE
Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola.

